
 

 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia realizada em 28 de dezembro de 2020. 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se 
por meio remoto utilizando a Plataforma Virtual Zoom, mediante prévia convocação 
individual, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – CPGO. A 
reunião foi presidida pelo Professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
(Subcoordenador) e registrou-se a presença dos seguintes professores: Cláudia Silami 
de Magalhães (Clínica Odontológica), Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho e Ana Cecília 
Diniz Viana (Endodontia), Felipe Paiva Fonseca (Estomatologia), Júnia Maria Cheib 
Serra Negra (Odontopediatria), Maria Cássia Ferreira de Aguiar e Vanessa de Fátima 
Bernardes (Patologia Bucal), Luís Otávio de Miranda Cota (Periodontia), Ana Cristina 
Borges de Oliveira (Saúde Coletiva), Andréa Maria Duarte Vargas e Lívia Guimarães 
Zina (Mestrado Profissional), a representante discente Jéssica Madeira Bittencourt, a 
Profa. Convidada, coordenadora da Clínica 7 da Pós-Graduação, Isabella Faria da 
Cunha Peixoto e a Profa. Leniana Neves. Havendo quórum regulamentar, o Senhor 
presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião, partindo para o ponto 
da pauta. O Colegiado APROVOU a ata da reunião do dia 17 de dezembro de 2020. 
A seguir, ocorreu a Homologação do Resultado das Eleições dos cargos de 
Coordenação e Subcoordenação dos Programas de Pós-Graduação do Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública e das Áreas de Concentração (Clínica 
Odontológica, Endodontia, Estomatologia, Patologia Bucal, Periodontia e Saúde 
Coletiva) do Mestrado Acadêmico e Doutorado. O Prof. Mauro Henrique agradeceu o 
empenho e a dedicação dos servidores Ronaldo dos Santos Condé (secretário da 
Diretoria da Faculdade de Odontologia) e Victor Felipe Alves (secretário da Pós-
Graduação da Faculdade de Odontologia) para a realização e concretização do 
processo eleitoral virtual. Após a apuração da eleição, verificou-se os seguintes 
resultados para Coordenadores e Subcoordenadores das seguintes áreas de 
concentração: 1) Clínica Odontológia – Cláudia Silami de Magalhães (titular) e Ivana 
Márcia Alves Diniz (suplente), 2) Endodontia – Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho 
(titular) e Ana Cecília Diniz Viana (suplente), 3) Estomatologia – Tarcília Aparecida da 
Silva (titular) e Patrícia Carlos Caldeira (suplente), 4) Patologia Bucal – Felipe Paiva 
Fonseca (titular) e Sílvia Ferreira de Sousa (suplente), 5) Periodontia – Luís Otávio de 
Miranda Cota (titular) e Fernando de Oliveira Costa (suplente), 6) Saúde Coletiva – 
Ana Cristina Borges de Oliveira (titular) e Renata de Castro Martins (suplente). O 
resultado das eleições para Coordenação e Subcoordenação dos Programas de Pós-
Graduação do Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Pública é o seguinte: 
Lívia Guimarães Zina (coordenadora) e Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri 
(subcoordenadora). Após aberta a votação os membros presentes se manifestaram 
unanimamente pela HOMOLOGAÇÃO do resultado das Eleições dos cargos de 
Coordenação e Subcoordenação dos Programas de Pós-Graduação do Mestrado 
Profissional em Odontologia em Saúde Pública e das Áreas de Concentração (Clínica 
Odontológica, Endodontia, Estomatologia, Patologia Bucal, Periodontia e Saúde 
Coletiva) do Mestrado Acadêmico e Doutorado. O Presidente agradeceu aos 
professores que finalizaram seu mandato e parabenizou aos novos eleitos cujo 
mandato inicia-se em 01/01/2021 por um período de 2 (dois) anos. Houve uma 
inversão de pauta passando a discutir a anuência do Colegiado de Pós-graduação 
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acerca da possibilidade de Rodrigo Araújo de Magalhães trabalhar como professor 
voluntário do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 
a partir de janeiro de 2021. O Presidente da Reunião, professor Mauro de Abreu, 
esclareceu que esteve presente na atividade da Congregação em 18 de dezembro do 
corrente ano e os seus membros condicionaram a aprovação daquele requerimento do 
interessado retromencionado, mediante a anuência do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia. A professora Isabella Peixoto elucidou que o ato de 
aprovar esse requerimento não implicaria a permissão ao professor externo executar 
atendimentos práticos clínicos, a qual deveria, conforme reunião do CPGO em 17 de 
dezembro, ser submetida à análise da Diretoria da Unidade Acadêmica. Também 
observou que mesmo elaborando dentro do prazo com a professora Isabela Pordeus o 
mapa de utilização da clínica 07, núcleo de cirurgia e clínica de radiologia, os cursos 
de pós-graduação não poderiam reiniciar as atividades práticas nas primeiras 
semanas de janeiro de 2021, tendo em vista a situação indefinida dos professores 
externos nos cursos de Ortodontia e Cirurgia e Traumatologia. Professora Maria 
Cássia questionou se foi prevista a participação do professore Rodrigo Magalhães no 
projeto do curso. Diante de resposta negativa, professora Ana Cecília afirmou que as 
demandas surgem ao longo do projeto e os pedidos de inclusão não iniciam no CPGO. 
Professora Andréa Vargas sugeriu uma revisão das normas a fim de contemplar a 
ciência do Colegiado de Pós nesse tipo de requerimento. Por fim, professor Mauro de 
Abreu colocou em votação a anuência para que Rodrigo Araújo de Magalhães execute 
o trabalho voluntário a partir de janeiro de 2021 no curso de Especialização em 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial em atividades não presencias, sendo 
APROVADO. Na sequência, foi APROVADA a solicitação de credenciamento da 
Profa. Cristiane Meira Assunção como coorientadora do Mestrado Acadêmico que teve 
o parecer favorável relatado pela Profa. Maria Cássia Ferreira de Aguiar. Nada mais 
havendo a tratar, o professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião da qual eu, Luciene 
Aparecida Aleixo, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada por mim e pela Subcoordenador. A assinatura dos demais membros 
presentes segue em lista de presença acostada a esta Ata. 

 

 

 


